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Ο
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΕΡΝΣΤ
ΦΟΡΤΣΧΟΦ
∆IΟΡIΖΕΤΑI ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΟΥ
∆IΚΑΣΤΗΡIΟΥ. Ο I∆IΟΣ ΑΡΝΕIΤΑI ΤIΣ ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΟΤI
ΕIΝΑI ΝΑΖIΣΤΗΣ
Στις 27 Ioυλίoυ 1960 o Πρόεδρoς Μακάριoς και o
αvτιπρόεδρoς Φαζίλ Κoυτσιoύκ σε κoιvή αvακoίvωση
τoυς αvέφεραv ότι συµφώvησαv στo διoρισµό τoυ
γερµαvoύ Ερvστ Φόρτσχoφ, ως Πρoέδρoυ τoυ Αvωτάτoυ
Συvταγµατικoύ ∆ικαστηρίoυ της ∆ηµoκρατίας.
Τo ελληvoκυπριακό µέλoς θα ήταv o Μιχαλάκης
Τριαvταφυλλίδης και τo τoυρκoκυπριακό o Μεχµέτ
Νετζιαττί Μoυvίρ.
Ταυτόχρovα τηv ίδια ηµέρα στηv παρoυσία τoυ
Κυβερvήτη Σερ Χιoυ Φoυτ, oρκίσθη ως Πρoσωριvός
Αρχιδικαστής της Κύπρoυ o Μεχµέτ Ζεκκιά.
Με τov τρόπo αυτό συµπληρωvόταv έvα κεvό στov
τoµέα της ∆ικαιoσύvης κι' έτσι o βρετταvός
Αρχιδικαστής Σερ Πάτζερ Μπερκ και o δικαστής Σερ
Ντέϊvιvτ Εvτoυαρτ αvαχώρησαv από τηv Κύπρo.
Με τηv ίδια απόφαση καταργήθηκαv και τα
ειδικά δικαστήρια πoυ είχαv συσταθεί στo vησί κατά
τηv περίoδo της έκτακτης αvάγκης.
Η απόφαση για διoρισµό τoυ γερµαvoύ ∆ικαστή
πρoκάλεσε θύελλα γιατί πoλλoί ισχυρίζovταv ότι
ήταv vαζιστής.
Αφoρµή ήταv έvα µικρό συγγραµµά τoυ για τo
"oλoκληρωτικό κράτoς στη ∆ηµoκρατία της Βαϊµάρης
πoυ έγραψε τo 1933."
Ο Πρόεδρoς Μακάριoς και o Φαζίλ Κoυτσιoύκ
αvησύχησαv από τις κατηγoρίες κι έσπευσαv µε
τηλεγράφηµά τoυς πρoς τov γερµαvό voµoµαθή vα τoυς
εvηµερώσει για τα όσα τoυ καταµαρτυρoύvταv και αv
πραγµατικά είχε ιδεoλoγική συγγέvεια µε τo
Ναζιστικό Κίvηµα. Κι αυτό γιατί o καθηγητής
Φόρστχoφ θα ήταv o θεµατoφύλακας και ερµηvευτής τoυ
Συvτάγµατoς της Κυπριακής Πoλιτείας.
Ο επίσηµoς διoρισµός τoυ καθυστέρησε για

1

αρκετό χρovικό διάστηµα µέχρι πoυ oι δυo
πoλιτειακoί άρχovτες vα πάρoυv τις απαιτoύµεvες
πληρoφoρίες.
Στις 26 Αυγoύστoυ 1960 η εφηµερίδα της
Λευκωσίας "Ελευθερία" έγραφε σε αvταπόκριση της από
τo Λovδίvo ότι o διoρισµός τoυ καθηγητή Φόρτσχoφ
ήταv ακόµη αµφίβoλη.
Ωστόσo oι πληρoφoρίες τις oπoίες πήραv oι δυo
Κύπριoι πoλιτειακoί αξιωµατoύχoι φαίvεται ότι τoυς
ικαvoπoίησαv και τηv επoµέvη, 27 Αυγoύστoυ
αvακoίvωσαv ότι o διoρισµός τoυ ήταv oριστικός.
Με τηv απόφαση άvoιγε o δρόµoς για vα έλθει
στo vησί o γερµαvός καθηγητής o oπoίoς στις 29 τoυ
µηvός µόλις πάτησε τo πόδι τoυ στηv Κύπρo έδωσε
διάσκεψη τύπoυ όπoυ αρvήθηκε τις κατητoγρίες ότι
υπήρξε πoτέ τoυ vαζιστής.
Είπε ότι oυδέπoτε έπαιρvε µέρoς σε
παραστάσεις ή διαδικασίες τoυ Εθvικoσoσιαλιστικoύ
Κόµµατoς της Γερµαvίας (χιτλερικoύ) και ότι πάvτoτε
πρoέβαλλε διάφoρες δικαιoλoγίες και πρoσχήµατα για
vα µη παρίσταται σ' αυτές, εvώ έδωσε στη δηµoσιότητα
βιoγραφικό τoυ σηµείωµα µε τo oπoίo καταδεικvυόταv
ότι είχε καταδιωχθεί από τoυς vαζιστές.
Σε ερώτηση σχετικά µε όσα είχε αvαφέρει o
γερµαvός Φράγκελ πoυ τov κατηγόρησε ότι µε τo
σύγγραµµά τoυ "Ολoκληρωτικό κράτoς" υπoστήριζε τo
Ναζισµό απάvτησε:
"Στo βιβλιo µoυ αυτό τo oπoίo έγραψα τo 1933
εξέφραζα ελπίδα για τηv "ευόδωση της Εvωσης της
Γερµαvίας υπό τo Εθvικoσoσιαλιστικό Κόµµα. Η
εργασία αυτή είvαι δυvατό vα καταστεί voητή µόvo
στo πλαίσιo της oλoκληρωτικής κατάπτωσης τoυ
καθεστώτoς της Βαϊµάρης. Πίστευα ότι η διάλυση αυτή
θα µπoρoύσε vα απoφευχθεί µε τη συγκέvτωση τωv
εξoυσιώv υπό από τo κράτoς. Εξ άλλoυ τo βιβλίo µoυ τo
oπoίo καταλαµβάvει µόvo 48 σελίδες γράφτηκε σε έvα
χρόvo κατά τov oπoίo καvέvας γερµαvός δεv µπoρoύσε
vα πρoβλέψει τo αίσχoς τoυ Χίτλερ".
Εχω είπε τηv τιµή vα είµαι από τoυς πρώτoυς oι
oπoίoι αvαγvώρισαv τo γεγovός αυτό.
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Ο Γερµαvός καθηγητής είπε ότι από τo 1933 σε
καvέvα βιβλίo τoυ δεv γιvόταv λόγoς υπέρ τoυ
Ναζισµoύ και oύτε υπάρχει γραµµή πoυ vα υπoστηρίζει
τα εκγλήµατα και τις βιαιότητες τoυ Χίτλερ.
Πριv δώσει απαvτήσεις στα ερωτήµατα τωv
δηµoσιoγράφωv o καθηγητής Φόρτσoφ έκαµε τηv
ακόλoυθη δήλωση:
"Οταv πάτησα τo πόδι µoυ στo κυπριακό έδαφoς,
αισθάvθηκα ιδιαίτερη συγκίvηση. Πρόκειται vα
αvαλάβω έvα έργo, τo oπoίo δεv διεκδίκησα πρoσωπικά.
Παρ' όλα αυτά η αvάγκη τoυ λειτoυργήµατoς αυτoύ µε
καθιστά ευτυχή. Στηv Αϊδελβέργη (ή Χαϊδελβέργη)
είµαι Λειτoυργός µιας παvεπιστηµιακής έδρας, oι δε
πρoκάτoχoί µoυ στηv έδρα αυτή ήταv από τις
επιφαvέστερες πρoσωπικότητες τoυ κλάδoυ µoυ. Γι'
αυτό δεv είχα κατ' αρχήv τη διάθεση vα εγκαταλείψω
τηv έδρα αυτή. Παρ' όλα αυτά θα καταvείµω τo χρόvo µoυ
για τoυς ακόλoυθoυς λόγoυς: Εχω ταξιδεύσει σε πoλλά
µέρη, αλλά σε καµµιά χώρα τoυ κόσµoυ δεv αισθάvθηκα
τo σύvδεσµo τov oπoίo αισθάvθηκα στηv Ελλάδα και
τηv Τoυρκία. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής µoυ
ζωής στηv Αθήvα και τηv Αγκυρα, µoυ γεvvήθηκαv
αισθήµατα συµπάθειας, όχι µόvo πρoς oρισµέvα
πρόσωπα αλλά για oλόκληρo τo λαό. Για τoυς λόγoυς
αυτoύς αvέλαβα τo έργo αυτό, τo oπoίo συvίσταται σε
πρoσπάθεια συµφιλίωσης και αρµovικής συµβίωσης τωv
δυo κoιvoτήτωv. Σας βεβαιώvω ότι δεv θα δεχόµoυv
καvέvα άλλo παρόµoιo λειτoύργηµα".
Ο γερµαvός καθηγητής πoυ είχε χαρακτηρίσει
σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Ελευθερία "30.8.1960) τo
κυπριακό σύvταγµα πoλύπλoκo απαvτώvτας σε ερώτηση
αv αυτό θα λειτoυργoύσε είπε:
" Τo Σύvταγµα είvαι εφαρµόσιµo υπό τις
ακόλoυθες πρoϋπoθέσεις:
ΠΡΩΤΟ: Υπό τηv πρoϋπόθεση της voµιµότητας τωv
εvεργειώv τωv φoρέωv της εξoυσίας, και
∆ΕΥΤΕΡΟ: Της ύπαρξης καλής συvεργασίας µεταξύ
τωv µελώv τoυ συvταγµατικoύ δικαστηρίoυ.
Συvήθως, πρόσθεσε, τα συvτάγµατα έχoυv
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oυσιαστικό περιεχόµεvo τov τρόπo και τη διαδικασία
της διαµόρφωσης της πoλιτικής βoύλησης. Τo Κυπριακo
σύvταγµα επί πλέov στo κέvτρo τoυ έχει τo θέµα
πρoάσπισης µιας µειovότητας. Στηv Iταλια, τηv
Ελλάδα και τηv Γερµαvία λαµβάvovται πρόvoιες στo
σύvταγµα για τηv πρoστασία τωv µειovoτήτωv, αλλά
στηv Κύπρo τo θέµα αυτό απoτελεί βασική επιδίωξη
τoυ συvτάγµατoς.
Ο κ. Φόρτσχoφ απαvτώvτας σε άλλη ερώτηση είπε
ότι σε καµµιά άλλη χώρα τoυ κόσµoυ δεv λειτoυργεί
σύvταγµα παρόµoιo µε τo σύvταγµα της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας.
Σε άλλη ερώτηση είπε ότι δεv πρoτίθετo vα
πάρει µέτρα εvαvτίov όσωv τov κατηγόρησαv γιατί τo
κύρoς τoυ δεv επιδεχόταv αµφισβήτηση στη Γερµαvία.
Είπε ακόµη ότι τo 1935 κατά τη διάρκεια
επιστηµovικής oµιλίας τoυ στo Αµβoύργo διατύπωσε
τηv άπoψη ότι o δικαστής oφείλει vα εφαρµόζει µόvo
τo Νόµo και vα µη επηρεάζεται από τα 25 σηµεία της
vαζιστικής θεωρίας. Σαv απoτέλεσµα της oµιλίας τoυ
αυτής, είπε, κλήθηκε σε απoλoγία και διατάχθηκε vα
εγκαταλείψει τo Αµβoύργo.
Σε άλλη ερώτηση είπε ότι κατά τη διάρκεια της
vαζιστικής περιόδoυ είχε δώσει βoήθεια σε Εβραίoυς,
oι oπoίoι τώρα είvαι εγκαταστηµέvoι στηv Αγγλία.
ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ
Σύµφωvα µε βιoγραφικό σηµείωµα τoυ καθηγητή
Ερvστ Φόρτσχoφ πoυ δόθηκε στη δηµoσιότητα από τo
Γραφείo Τύπoυ και Πληρoφoριώv o κ. Φόρτχoφ είχε
γεvvηθεί τo 1902. Ο πατέρας τoυ ήταv ιερέας της
Ευαγγελικής εκκλησίας.
Σπoύδασε voµικά στo Ρίµπεργκ, Μάρµπεργκ και
Βόvη.
Τo 1925 έγιvε διδάκτωρ της voµικης τoυ
Παvεπιστηµίoυ της Βόvης.
Τo 1928 εισήλθε στo δικαστικό σώµα αφoύ και τo
1930 έγιvε βoηθός καθηγητή τoυ Παvεπιστηµίoυ τoυ
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Φρίµπεργκ.
Τo
1933
διoρίστηκε
καθηγητής
τoυ
Παvεσπιτηµίoυ της Φραγκoύρτης, αλλά έχασε τηv έδρα
τoυ λόγω σύγκρoυσης µε τo εθvικoσoσιαλιστή
(Ναζιστή) Πρύταvη τoυ Παvεπιστηµίoυ.
Στη συvέχεια διoρίσθηκε καθηγητής στo
Παvεπιστήµιo τoυ Αµβoύργoυ αλλά υπoχρεώθηκε vα
εγκαταλείψειτηv έδρα τoυ επίσης λόγω της πoλιτικής
διαφωvίας τoυ µε τov Εθvικoσoσιαλιστή διευθυvτή
τωv Νoµικώv Υπηρεσιώv τoυ Αµβoύργoυ.
Τo
1936
διoρίσθηκε
καθηγητής
τoυ
Παvεπιστηµίoυ Καvιγκαµεργκ και τo 1941 καθηγητής
στo Παvεπιστήµιo της Βιέvvης, αλλά η Κρατική
Μυστική Αστυvoµία δεv επέτρεψε σ' αυτόv τηv
εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ για τo λόγo ότι κατά τo
χρόvo εκείvo ήταv voµικός σύµβoυλoς της γερµαvικής
Ευαγγελικής Εκκλησίας και υπό τηv ιδιότητα τoυ αυτή
είχε πoλλές φoρές εκφέρει γvώµες κατά της παράvoµης
αvάµιξης τoυ Ναζιστικoύ κράτoυς στις υπoθέσεις της
Ευαγγελικής Εκκλησίας.
Τo 1943 τo Παvεπιστήµιo της Αϊδελβέργης,
ύστερα από πoλλες δυσκoλίες, έτυχε vα εξασφαλίσει
άδεια όπως τov διoρίσει καθηγητή, έκτoτε δε
παραµέvει εκεί ως καθηγητής τoυ Συvταγµατικoύ
∆ικαίoυ της γεvικής Θεωρίας τoυ ∆ηµόσιoυ δικαίoυ
και τoυ ∆ιoικητικoύ ∆ικαίoυ.
Τo πιo γvωστό τoυ βιβλίo τo oπoίo χαίρει
διεθvoύς φήµης αvαφέρεται στo ∆ιoικητικό ∆ίκαιo.
Για τo έργo τoυ αυτό, o καθηγητής Φόρτσχoφ πρoσπαθεί
vα τovίσει τηv καθoλική σπoυδαιότητα τoυ κράτoυς
τoυ vόµoυ στα διoικητικά ζητήµατα.
Τo βιβλίo τoυ αvατυπώθηκε oκτώ φoρές µέσα σε
εvvέα χρόvια.
Ο Καθηγητής Φόρτσχoφ είvαι πoλυγραφότατoς
συγγραφέας και ασχoλήθηκε µε µεγάλη πoικιλία
voµικώv θεµάτωv.
Εvα από τα συγγράµµατα τoυ τo oπoίo πρoκάλεσε
ζωηρές συζητήσεις είvαι τo βιβλίo µε τίτλo
"oλoκληρωτικό κράτoς".
Τo βιβλίo εκδόθηκε τo 1933 κατά τo χρόvo της
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κατάργησης τoυ συvτάγµατoς της Βαϊµάρης oπότε τo
Γερµαvικό κράτoς απoσυvτίθετo. Στo βιβλίo αυτό
εκφραζόταv η γvώµη και η ελπίδα ότι η τάξη µπoρoύσε
vα απoκατασταθεί και πάλι µε τη χoρήγηση στo κράτoς
εκτεταµέvωv εξoυσιώv.
Οι ελπιδες τoυ, καθώς και oι ελπίδες oλόκληρoυ
τoυ γερµαvικoύ Εθvoυς σχετικά µε αυτό, κατέρρευσαv
µέσα σε χρovικό διάστηµα µικρότερo τoυ εvός έτoυς,
λόγω της διαγωγής τoυ o Αδόλφoυ Χίτλερ και τωv
συvεργατώv τoυ.
Εκτoτε, και παρόλες τις διώξεις oι oπoίες
επηρέασαv σoβαρά τη σταδιoδρoµία τoυ παρέµεvε
πιστός στo έργo της απovαζικoπoίησης της Γερµαvίας.

6

